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Instrukcja monta u i obs ugi1 Ogólne informacje

1.1 O niniejszym dokumencie
Instrukcja monta u i obs ugi stanowi cz
produktu. Powinna by  stale dost pna w pobli u
produktu. cis e przestrzeganie tej instrukcji 
stanowi warunek u ytkowania zgodnego z 
przeznaczeniem oraz nale ytej obs ugi produktu.
Instrukcja monta u i obs ugi jest zgodna 
z wykonaniem produktu i stanem norm 
reguluj cych problematyk  bezpiecze stwa, 
obowi zuj cych w dniu z o enia instrukcji do 
druku.

2 Bezpiecze stwo
Niniejsza instrukcja obs ugi zawiera podstawowe 
zalecenia, które musz  by  uwzgl dnione przy 
instalowaniu, uruchamianiu i pracy urz dzenia. 
Dlatego instrukcja obs ugi musi by  koniecznie 
przeczytana przez montera i u ytkownika przed 
przyst pieniem do monta u i uruchomienia.
Nale y przestrzega  nie tylko ogólnych zasad 
bezpiecze stwa, wymienionych w tym punkcie, 
ale tak e szczegó owych zasad bezpiecze stwa, 
zamieszczonych w dalszych punktach, 
oznaczonych symbolami niebezpiecze stw.

2.1 Oznaczenia zalece  zawartych w instrukcji 
obs ugi

Symbole:

Ogólny symbol niebezpiecze stwa

Niebezpiecze stwo zwi zane z napi ciem 
elektrycznym

ZALECENIE: ...

Teksty ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZE STWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie grozi ci kimi obra eniami, a 
nawet mierci .

UWAGA!
U ytkownik mo e dozna  (ci kich) obra e .
„UWAGA“ oznacza tak e prawdopodobie stwo
wyst pienia (ci kich) uszkodze  w razie
nieprzestrzegania wskazówki.

OSTRO NIE!
Niebezpiecze stwo uszkodzenia pompy/
urz dzenia. „Ostro nie“ oznacza mo liwo
uszkodzenia produktu w przypadku 
niezastosowania si  do wskazówki.

ZALECENIE:
U yteczna wskazówka dotycz ca pos ugiwania 
si  produktem. Zwraca uwag  na potencjalne 
trudno ci.

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel wykonuj cy monta  musi posiada
odpowiednie kwalifikacje do wykonania tych 
zada .

2.3 Niebezpiecze stwa wynikaj ce
z nieprzestrzegania zasad bezpiecze stwa
Nieprzestrzeganie zasad bezpiecze stwa mo e
doprowadzi  do zagro enia dla osób oraz 
spowodowa  uszkodzenie pompy/urz dzenia.
Nieprzestrzeganie zasad bezpiecze stwa 
powoduje utrat  wszelkich praw do gwarancji i 
odszkodowania.
W szczególno ci nieprzestrzeganie tych zasad 
mo e nie  ze sob  nast puj ce zagro enia:

• niew a ciwe dzia anie wa nych funkcji pompy/
urz dzenia,

• nieskuteczno  zabiegów konserwacyjnych 
i napraw,

• zagro enie ludzi dzia aniem czynników 
elektrycznych, mechanicznych 
i bakteriologicznych,

• szkody materialne.

2.4 Zasady bezpiecze stwa dotycz ce u ytkownika
Nale y przestrzega  obowi zuj cych zasad 
bezpiecze stwa i higieny pracy.
Nale y wyeliminowa  zagro enia zwi zane 
z energi  elektryczn . Nale y przestrzega
przepisów [np. IEC, VDE itd.] oraz zalece
lokalnego zak adu energetycznego.

2.5 Zasady bezpiecze stwa zwi zane z przegl dami 
i monta em
U ytkownik jest zobowi zany do zapewnienia 
wykonania wszystkich czynno ci zwi zanych
z przegl dami i monta em przez autoryzowanych, 
odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, po 
dok adnym zapoznaniu si  z instrukcj  obs ugi.
Prace na pompie/instalacji mog  by  wykonywane 
tylko w czasie jej postoju.

2.6 Samowolne zmiany i stosowanie 
nieautoryzowanych cz ci zamiennych
Zmiany w pompie/instalacji s  dopuszczalne tylko 
w uzgodnieniu z producentem. Celem stosowania 
oryginalnych cz ci zamiennych i atestowanego 
osprz tu jest zapewnienie bezpiecze stwa.
Zastosowanie innych cz ci zwalnia producenta z 
odpowiedzialno ci za wynikaj ce z tego skutki.

2.7 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji
Bezpiecze stwo eksploatacji dostarczonej 
pompy/urz dzenia jest gwarantowane tylko pod 
warunkiem jej u ycia zgodnego z przeznaczeniem 
wg punktu 4 instrukcji obs ugi. Warto ci 
graniczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie 
mog  by  przekraczane (odpowiednio w gór  lub 
w dó ).
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3 Transport i magazynowanie
Natychmiast po otrzymaniu produktu:

• sprawdzi , czy produkt nie ma uszkodze
transportowych,

• udokumentowa  uszkodzenia transportowe w 
dokumentach dostawy, potwierdzi  u spedytora 
i niezw ocznie powiadomi  producenta. 
Urz dzenie i pojedyncze komponenty s
dostarczane na jednej palecie.
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód 
materialnych!
Niew a ciwy transport i niew a ciwe 
magazynowanie mog  prowadzi  do szkód 
materialnych produktu.

• Produkt transportowa  tylko na palecie i tylko 
przy u yciu dozwolonych podno ników.

• Podczas transportu zwraca  uwag  na 
stateczno .

• Przed zainstalowaniem produkt nale y osuszy i
przechowywa  na palecie, chroni c przed 
bezpo rednim promieniowaniem s onecznym. 

4 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Stacja Wilo-DrainLift WS625 w kombinacji 
z pomp  zatapialn  s u y jako stacja pomp dla 
cieków domowych, nie zawieraj cych 

i zawieraj cych fekalia, zgodnie z norm
EN 12056-1. Obszarem zastosowania jest 
odwadnianie punktów odp ywowych w 
budynkach i na dzia kach poni ej poziomu 
spi trzenia, gdzie cieki nie mog  sp ywa  przy 
wykorzystaniu naturalnego spadku do miejskiej 
kanalizacji.

UWAGA! Niebezpiecze stwo dla zdrowia!
Ze wzgl du na zastosowane materia y nie 
nadaje si  do t oczenia wody pitnej! 
Zanieczyszczone cieki s  niebezpieczne dla 
zdrowia. Nie stosowa  stacji pomp wewn trz
budynków.
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód 
materialnych!
Wprowadzenie niedozwolonych substancji 
mo e prowadzi  do szkód materialnych 
w produkcie. Nigdy nie wprowadza  substancji 
sta ych, w óknistych, smo y, piasku, cementu, 
popio u, grubego papieru, gruzu, mieci, 
odpadków po uboju, t uszczy, olejów lub wody 
basenowej!
Do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem 
zalicza si  tak e przestrzeganie niniejszej 
instrukcji.
Ka de inne zastosowanie jest traktowane jako 
zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem.

5 Dane produktu

5.1 Klucz typu      

5.3 Wymiary
Wymiary g ówne podano na rysunku wymiarowym 
(rys. 1) w mm, pozosta e informacje - patrz 
specyfikacja/katalog   

Przyk ad: WS 625 E / 1500

WS Seria: Stacja pomp Wilo ze studzienk
syntetyczn

625 rednica studzienki pompy [mm]
E E = pompa pojedyncza
1500 Wysoko  studzienki [mm]

5.2 Dane techniczne Uwaga

Maks. dopuszczalne ci nienie w przewodzie 6 barów w kombinacji z pomp  MTS 40
ci nieniowym: 4 bary w kombinacji z pompami TMW32, TC40
Przy cze rury ci nieniowej DN40 Rura PE, przy cze przez po czenie gwintowe 

zaciskowe
Przy cze dop ywowe DN 100
Przy cze odpowietrzaj ce / 
przeprowadzenie kabla

DN 100

Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia: 20°C grunt poni ej g boko ci 0,5 m
Maks. dopuszczalny poziom wód 800 mm powy ej dolnej kraw dzi studzienki, sta y
gruntowych: do górnej kraw dzi studzienki maks. 1 tydzie
Obj to  spi trzenia patrz specyfikacja/katalog
Odpowiednie typy pomp patrz specyfikacja/katalog
Odpowiednia pokrywa studzienki Wilo patrz katalog/

patrz Wyposa enie dodatkowe 
Przestrzega  obszaru zastosowa  zgodnie 
z norm  EN 124!

Typ H [mm] A [mm]

WS 625 E / 1200 1260 -
WS 625 E / 1500 1560 900
WS 625 E / 1800 1860 1200
WS 625 E / 2100 2160 1500
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5.4 Zakres dostawy
• Wilo-DrainLift WS625, sk adaj ca si

komponentów (rys. 2):
1 studzienka z tworzywa sztucznego
2 orurowanie wewn trzne
2a wyj cie ci nieniowe
2b zasuwa odcinaj ca
2c z cze rurowe rubowe
3 przy cze dop ywowe z uszczelk
4 przy cze przewodu odpowietrzaj cego/rury 

kabla z uszczelk
5 hak a cuchowy

• Instrukcja monta u i obs ugi
ZALECENIE:
Do zastosowania jako stacja pomp wymagane jest 
wyposa enie dodatkowe, które musi by
zamówione oddzielnie (patrz Wyposa enie 
dodatkowe).

5.5 Wyposa enie dodatkowe
Wyposa enie dodatkowe nale y zamawia
oddzielnie! Dost pne jest nast puj ce 
wyposa enie dodatkowe (rys. 2):
6 rura ci nieniowa, wersja zale na od typu 

pompy i wysoko ci studzienki, ze 
zintegrowanym zaworem zwrotnym (poz.7) 
(patrz katalog)

8 pokrywa studzienki Wilo, ró ne wersje (patrz 
katalog)

9 po czenie gwintowe zaciskowe do 
przy czenia rury PE (przez u ytkownika) 
Ø zewn trzne 50mm na Ø zewn trzne 50mm
Ø zewn trzne 50mm na Ø zewn trzne 63mm

10 pompa (np. Wilo-Drain MTS 40)
11 stopa podporowa do pompy (tylko dla typu 

pompy Wilo-Drain MTS 40)
- regulator poziomu: wy cznik p ywakowy/

urz dzenie steruj ce/czujnik poziomu
- urz dzenie alarmowe
- a cuch
Pozosta e informacje - patrz katalog.

6 Opis i dzia anie

6.1 Opis (rys. 2)
Wilo-DrainLift WS625 sk ada si  ze studzienki 
z tworzywa sztucznego (poz.1) o mocnym 
u ebrowaniu (poz.1a) na obwodzie. O ebrowanie 
nadaje studzience z tworzywa sztucznego du
trwa o  kszta tu i unieruchamia j  w ziemi, 
zapobiegaj c dzia aniu si  wyporu. Studzienka 
z tworzywa sztucznego posiada przy cze 
dop ywowe (poz. 3) i przy cze przewodu 
odpowietrzaj cego/rury kabla (poz. 4). Wilo-
DrainLift WS625 jest wyposa ona seryjnie w 
wewn trzne orurowanie (poz. 2) do pod czenia 
pompy (poz. 10, nie wchodzi w sk ad dostawy) za 
pomoc  rury ci nieniowej (poz. 6, nie wchodzi 
w sk ad dostawy). W przypadku zastosowania jako 
stacja pomp wymagane jest wyposa enie
dodatkowe (por. Wyposa enie dodatkowe).

6.2 Dzia anie (rys. 2)
Stacja pomp pracuje w sposób w pe ni 
zautomatyzowany w po czeniu z pomp  (poz. 10, 
wyposa enie dodatkowe) i systemem regulacji 
poziomu (wyposa enie dodatkowe, wymagane 
zastosowanie w zale no ci od typu pompy). 
Dop ywaj ce cieki s  najpierw zbierane przez 
przy cze dop ywowe (poz. 3) w studzience z 
tworzywa sztucznego (poz.1). Je eli zebrane cieki
przekrocz  poziom za czania, system regulacji 
poziomu w cza pomp . Pompa t oczy cieki
przez rur  ci nieniow  (poz. 6), orurowanie 
wewn trzne (poz. 2) i wyj cie ci nieniowe 
(poz. 2a) do przewodu ci nieniowego 
u ytkownika. Je eli poziom cieków spada 
poni ej poziomu wy czania, system regulacji 
poziomu wy cza pomp . Zawór zwrotny (poz. 7) 
w rurze ci nieniowej (poz. 6) zapobiega cofaniu si
cieków z przewodu ci nieniowego u ytkownika.

7 Instalacja i pod czenie elektryczne
NIEBEZPIECZE STWO! Niebezpiecze stwo dla 

ycia!
Niew a ciwa instalacja i niew a ciwe 
pod czenie elektryczne mog  by
niebezpieczne dla ycia.

• Instalacja i pod czenie elektryczne mog  by
wykonane wy cznie przez fachowy personel 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami!

• Przestrzega  przepisów zapobiegania 
nieszcz liwym wypadkom!

7.1 Instalacja
UWAGA! Niebezpiecze stwo obra e !
Istnieje niebezpiecze stwo wpadni cia do 
otwartej studzienki i odniesienia ci kich
obra e .

• Zainstalowan  studzienk  z tworzywa 
sztucznego nale y zawsze zamyka
odpowiedni  pokryw  Wilo.

• Pokryw  studzienkiWilo nale y przygotowa  na 
pocz tku instalacji.
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód 
materialnych!
Niew a ciwa instalacja mo e prowadzi  do 
szkód materialnych.

• Instalacj  zleca  wy cznie specjalistycznemu 
personelowi!

• Zamontowa  i sprawdzi  stacj  pomp zgodnie 
z w a ciwymi dyrektywami, np. EN 1610 
(uk adanie i kontrola przewodów ciekowych 
i kana ów)!

• Przestrzega  przepisów krajowych 
i regionalnych!

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi 
wyposa enia dodatkowego!
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7.1.1 Instalacja studzienki
• Wybra  odpowiednie miejsce dla instalacji 

studzienki (rys. 1/rys. 2).
- Uwzgl dni  wymagan  g boko  wykopu 

H + X -Y:
H: wysoko  studzienki z tworzywa sztucznego, 
X: grubo  warstwy pod o a z piasku, 
X 200 mm,
Y: maks. dopuszczalne skrócenie studzienki 
z tworzywa sztucznego, Y 100 mm.

- Uwzgl dni  po o enie przy cza dop ywowego, 
wyj cia ci nieniowego i przy cza
odpowietrzaj cego.

- Uwzgl dni  g boko A przy cza
dop ywowego i nachylenie 3-5 % przewodu 
dop ywowego. W przypadku skrócenia 
studzienki z tworzywa sztucznego g boko  A 
zmniejsza si  o wymiar Y.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód 
materialnych!
W przypadku skrócenia studzienki z tworzywa 
sztucznego istnieje niebezpiecze stwo
uszkodze  mrozowych przewodu wyj cia
ci nieniowego. Zwróci  uwag  na g boko
przemarzania!
- Uwzgl dni  d ugo  kabla od pompy i regulatora 

poziomu, aby mo na by o podnie  pomp  i 
regulator poziomu ze studzienki.

- Przygotowa  pokryw  studzienki (zamówi
oddzielnie, patrz Wyposa enie dodatkowe 
Wyposa enie dodatkowe)

• Wykona  wykop (rys. 2).
- Wykona  wykop o g boko ci (H + X – Y), 

X 200 mm, Y 100 mm.
- U o y  warstw  pod o a z piasku (lu no, grupa 

ziarna 0-32 mm, minimalna grubo  warstwy 
X 200 mm) i zag ci  do osi gni cia g boko ci
wykopu = H - Y.

• W o y  studzienk  z tworzywa sztucznego 
(rys. 2).
- Przygotowa  przewód dop ywowy, 

odpowietrzaj cy i wyj cia ci nieniowego.
- W o y  studzienk  do wykopu i wstrz sn .
- Wyrówna  pionowo przy cze dop ywowe, 

odpowietrzaj ce i wyj cia ci nieniowego 
w stosunku do przygotowanych przez 
u ytkownika przewodów rurowych.
Maks. wyst p studzienki 100 mm (Y), cznie 
z pokryw  (poz. 8), nad otaczaj c  powierzchni
gruntu!

- Pod czy  przewód doprowadzaj cy, 
odpowietrzaj cy i wyj cia ci nieniowego.

• Wykona  przy cza rurowe (rys. 3).
- Wsun  przewód dop ywowy z nachyleniem 

w stosunku do studzienki z tworzywa 
sztucznego przy zastosowaniu rodka
smaruj cego do przy cza dop ywowego z 
uszczelk  (poz. 3). G boko  wsuni cia (E) ok. 
50 mm.

- Wsun  przewód odpowietrzaj cy
z nachyleniem w stosunku do studzienki 
z tworzywa sztucznego przy zastosowaniu 
rodka smarnego do przy cza 

odpowietrzaj cego z uszczelk  (poz. 4). 
G boko  wsuni cia (E) ok. 50 mm.

ZALECENIE:
W celu atwiejszego uk adania przewodów 
przy czeniowych (pompa/regulator poziomu) 
w o y ci g do u o onego przez u ytkownika 
przewodu odpowietrzaj cego/rury do 
przeprowadzenia kabla.
- Pod czy  przewód ci nieniowy za pomoc

po czenia gwintowego zaciskowego do wyj cia
ci nieniowego i u o y  w sposób odporny na 
dzia anie mrozu.

- U o y  przewody zamontowane w sposób 
pozbawiony napr e .

- Przeprowadzi  prób  szczelno ci zgodnie 
z w a ciwymi przepisami.

• Zasypa  wykop.
- Zasypa  wykop warstwowo lu nym gruntem 

(piasek/ wir, grupa ziarna 0-32 mm) i fachowo 
zag ci . Zwróci  przy tym uwag  na pionowe 
po o enie studzienki z tworzywa sztucznego 
i unika  deformacji!

- Przed u o eniem ostatniej warstwy 
wype niaj cej odci  wyst p studzienki 
z tworzywa sztucznego wzd u  pier cieni. Maks. 
dopuszczalne skrócenie 100 mm!

• Zamontowa  pomp  (rys. 2). Przestrzega
instrukcji monta u i obs ugi pompy!
- Oczy ci  wn trze studzienki z grubych 

zanieczyszcze .
- Przykr ci  pomp  i rur  ci nieniow  poza 

studzienk  z tworzywa sztucznego przy pomocy 
do czonego materia u monta owego.

- Opu ci  pomp  i rur  ci nieniow  za pomoc
a cucha (wyposa enie dodatkowe, nie wchodzi 

w sk ad dostawy) lub liny do studzienki i 
wy rodkowa . Wsun a cuch lub lin  do haka 
a cuchowego (poz. 5).

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo uszkodzenia 
pompy!
Niew a ciwe obchodzenie si  z pomp  mo e
prowadzi  do uszkodze . Pomp  podwiesza
tylko za uchwyt za pomoc a cucha lub liny, 
nigdy za kabel przy czeniowy!
- Pod czy  rur  ci nieniow  za pomoc  z cza 

rurowego rubowego (poz. 2c) z uszczelk  do 
orurowania wewn trznego (poz. 2). 

- Wyrówna  ma e ró nice wysoko ci (± 10 mm) w 
orurowaniu wewn trznym za pomoc
po czenia gwintowego zaciskowego, aby 
pompa sta a ca  powierzchni  na pod o u.

• Zamontowa  regulator poziomu (rys. 4). 
Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi
regulatora poziomu!
- Przy ustawianiu poziomów sterowania 

przestrzega  nast puj cych warto ci: 
poziom za czania (poz. 1, górna kraw d  silnika 
pompy)
poziom wy czania (poz. 2, dolna kraw d
silnika pompy)

- W przypadku stosowania osobnych 
wy czników p ywakowych zamocowa  je do 
rury ci nieniowej za pomoc  do czonych 



Polski

Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-DrainLift WS625 67

czników kabli (poz. 3). Zapewni  swobodne 
poruszania si  wy czników p ywakowych, 
p ywaki nie mog  uderza  w cian  studzienki 
lub pomp !

- W przypadku stosowania czujnika poziomu 
zawiesi  go na haku a cuchowym za pomoc
zacisku mocuj cego kabla. Ustawi  d ugo
kabla odpowiednio do poziomów sterowania. 
Czujnik poziomu nie mo e le e  na pod o u!

- W przypadku stosowania dzwonu 
zanurzeniowego zamocowa  go za pomoc
do czonego materia u do mocowania do 
wewn trznej ciany studzienki. Ustawi  d ugo
w a odpowiednio do poziomów sterowania. 
Dzwon zanurzeniowy nie mo e le e  na 
pod o u!

• Zainstalowa  przewody i kabel przy czeniowy.
- Prze o y  kabel przy czeniowy od pompy 

i regulatora poziomu przez przy cze
odpowietrzaj ce/przy cze do przeprowadzenia 
kabla do urz dzenia steruj cego. 

- Uwzgl dni  wystarczaj c  d ugo  kabla od 
pompy i regulatora poziomu, aby mo na by o
podnie  pomp  i regulator poziomu ze 
studzienki.

- Wszystkie przewody i kabel przy czeniowy 
zwi za  za pomoc  do czonego cznika kabla 
i zawiesi  ponad górn  poziom  cz ci
orurowania wewn trznego, aby nie przedosta y
si  do t oczonego medium lub do gardzieli 
ss cej pompy. Nie zgniata  i nie za amywa
przewodów!

• Oczy ci  studzienk  z tworzywa sztucznego i 
przewody z du ych zanieczyszcze .

• Zamontowa  pokryw  studzienki Wilo.

7.1.2 Monta  pokrywy studzienki
Stosowa  wy cznie odpowiednie pokrywy 
studzienki Wilo, poniewa  tylko one s
przewidziane do studzienek z tworzywa 
sztucznego i zapewniaj  optymalne 
bezpiecze stwo!
UWAGA! Niebezpiecze stwo obra e !
Istnieje niebezpiecze stwo wpadni cia do 
otwartej studzienki i odniesienia ci kich
obra e . Zapewni  dobre osadzenie pokrywy 
studzienki!
Poni sza tabela pokazuje, w których przypadkach 
najwy szy pier cie  usztywniaj cy musi by
usuni ty ze studzienki z tworzywa sztucznego:

Usuwanie wewn trznego pier cienia 
usztywniaj cego (rys. 5)

• Uderzaj c m otkiem, oddzieli  najwy szy
pier cie  uszczelniaj cy w miejscu danego
z amania od studzienki z tworzywa sztucznego 
(rys. 5a), a  pier cie  zostanie poluzowany na 
ca ym obwodzie (rys. 5b).

• Oczy ci  i wyg adzi  miejsce z amania.

Pokrywa studzienki z tworzywa sztucznego PE 
(rys. 6)

• W przypadku skróconej studzienki z tworzywa 
sztucznego wyrówna  i wyg adzi  miejsce ci cia.

• Zabezpieczy  pokryw  studzienki za pomoc
po czenia rubowego przed niepowo anym 
otwarciem!
- Wykona  przynajmniej 3 otwory 6 mm (poz. 5) 

w 3 z 5 nadlewek centruj cych (poz. 4) pokrywy 
studzienki (poz. 1). 

- Wybra  nadlewki le ce mo liwie naprzeciw 
siebie.

- Wykona  otwory (poz. 5) przez pokryw  (poz.1) 
i zintegrowan  uszczelk  (poz.2) mo liwie
najbli ej nadlewek centruj cych (poz. 4) od 
dolnej strony pokrywy.

• Na o y  stabilnie pokryw  studzienki (poz. 1) ze 
zintegrowan  uszczelk  (poz. 2).

• Wkr ci  do czone ruby 5,5x60 (poz. 3) od góry 
w taki sposób, aby zacisn y si  mi dzy
nadlewkami centruj cymi i cian  studzienki 
(poz. 6).

• Sprawdzi , czy pokrywa studzienki jest dobrze 
osadzona!

Pokrywy studzienki klasy A i B EN 124 (rys. 7)
• W przypadku skróconej studzienki z tworzywa 

sztucznego wyrówna  i wyg adzi  miejsce ci cia.
• Na o y  odlewany pier cie  oporowy (poz. 1) na 

stron  czo ow  studzienki z tworzywa sztucznego 
(poz. 2).

• Na o y  pokryw  (poz. 3) w taki sposób, aby 
dok adnie przylega a w rowku ustalaj cym 
odlewanego pier cienia oporowego.

• Sprawdzi , czy pokrywa studzienki jest dobrze 
osadzona!

Pokrywa studzienki klasa D EN 124 (rys. 8)
• Fachowo wyrówna  i zag ci  grunt wokó

studzienki z tworzywa sztucznego, przestrzega
przy tym wysoko ci pokrywy studzienki!

• Na o y  odlewany pier cie  oporowy (poz. 1) na 
grunt w taki sposób, aby dok adnie przylega .

• Na o y  pokryw  (poz. 3) w taki sposób, aby 
dok adnie przylega a w rowku ustalaj cym 
pier cienia oporowego.

• Sprawdzi , czy pokrywa studzienki jest dobrze 
osadzona!

skrócona studzienka z 
tworzywa sztucznego z 
pokryw  Wilo, typ

usun  wewn trzny pier cie
usztywniaj cy

tworzywo sztuczne PE tak, je eli wysoko  studzienki 
nie zosta a skrócona

odlew, klasa A EN 124 tak, je eli wysoko  studzienki 
nie zosta a skrócona

BEGU, klasa B EN 124 tak, je eli wysoko  studzienki 
nie zosta a skrócona

BEGU, klasa D EN 124 nie
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7.2 Pod czenie elektryczne
NIEBEZPIECZE STWO! Niebezpiecze stwo dla 

ycia!
W przypadku nieprawid owego pod czenia 
elektrycznego wyst puje zagro enie ycia przez 
pora enie pr dem elektrycznym.

• Wykonanie pod czenia elektrycznego zleca
wy cznie instalatorowi dopuszczonemu przez 
lokalny zak ad energetyczny.

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi
pompy, regulatora poziomu i pozosta ego
wyposa enia dodatkowego!

8 Uruchomienie i eksploatacja
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód 
materialnych!
Zanieczyszczenia i substancje sta e oraz 
niew a ciwe uruchamianie mog  prowadzi
podczas eksploatacji do uszkodze  stacji pomp 
lub pojedynczych komponentów.

• Przed uruchomieniem oczy ci  ca  stacj
z zanieczyszcze , w szczególno ci z substancji 
sta ych.

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi
pompy, regulatora poziomu i pozosta ego
wyposa enia dodatkowego!
W celu uruchomienia wykona  nast puj ce kroki:

• Otworzy  pokryw  studzienki.
• Ca kowicie otworzy  zasuw  odcinaj c

w przewodzie ci nieniowym .
• Uruchomi  pomp , regulator poziomu i pozosta e

wyposa enie dodatkowe.
• Przez przynajmniej dwa cykle za czenia 

i wy czenia obserwowa  dzia anie pompy 
i sprawdzi  prawid owo  regulacji poziomu.

• Zamontowa  pokryw  studzienki i sprawdzi , czy 
jest dobrze osadzona.

9 Konserwacja
Prace konserwacyjne, naprawcze i czyszczenie 
zleca  wykwalifikowanemu personelowi!
NIEBEZPIECZE STWO! Niebezpiecze stwo dla 

ycia!
Podczas prac przy urz dzeniach elektrycznych 
wyst puje zagro enie ycia przez pora enie 
pr dem elektrycznym.

• Prace przy urz dzeniach elektrycznych zleca
wy cznie instalatorowi dopuszczonemu przez 
lokalny zak ad energetyczny.

• Przed rozpocz ciem prac przy urz dzeniach 
elektrycznych od czy  je od napi cia 
i zabezpieczy  przed ponownym w czeniem.

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi 
pompy, regulatora poziomu i pozosta ego 
wyposa enia dodatkowego!
NIEBEZPIECZE STWO! Niebezpiecze stwo
uduszenia!
Truj ce lub szkodliwe dla zdrowia substancje 
w studzienkach ciekowych mog  prowadzi  do 
infekcji lub uduszenia.

• Prace w studzience pompy wykonywa
wy cznie w obecno ci innej osoby znajduj cej 
si  poza studzienk .

• Podczas wszystkich prac nosi  ubranie 
ochronne, rodki ochrony dróg oddechowych 
i r kawice ochronne.
Zaleca si  zlecenie konserwacji i sprawdzenia 
urz dzenia zgodnie z norm  EN12056 cz  4 
Dzia owi Obs ugi Klienta Wilo.

10 Usterki, przyczyny i ich usuwanie
Usuwanie usterek nale y zleca  wy cznie 
wykwalifikowanemu personelowi! Przestrzega
zalece  dotycz cych bezpiecze stwa
zawartych w Konserwacja.

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi pompy, 
regulatora poziomu i pozosta ego wyposa enia 
dodatkowego!

• Je eli nie mo na usun  usterek, nale y zwróci
si  do specjalistycznego warsztatu, Dzia u Obs ugi
Klienta Wilo lub przedstawicielstwa Wilo.

11 Cz ci zamienne
Zamawianie cz ci zamiennych odbywa si  za 
po rednictwem specjalistycznego warsztatu i/lub 
Dzia u Obs ugi Klienta firmy Wilo.
Aby unikn  dodatkowych pyta  i b dnych
zamówie , podczas ka dego zamówienia nale y
poda  wszystkie dane z tabliczki znamionowej.
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Wilo – International (Subsidiaries)

Wilo – International (Representation offices)

Austria
WILO Handelsges. m.b.H.
1230 Wien
T +43 5 07507-0
F +43 5 07507-42
office@wilo.at

Azerbaijan 
WILO Caspian LLC
1014 Baku
T +994 12 4992386
F +994 12 4992879
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2503393
F +375 17 2503383
wilobel@wilo.by

Belgium
WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
F +32 2 4823330
info@wilo.be

Bulgaria
WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia 
T +359 2 9701970
F +359 2 9701979
info@wilo.bg

Canada
WILO Canada Inc. 
Calgary, Alberta T2A5L4
T/F +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China
WILO SALMSON (Beijing) 
Pumps System Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 80493900
F +86 10 80493788
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o. 
10090 Zagreb
T +38 51 3430914
F +38 51 3430930
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098 711
F +420 234 098 710
info@wilo.cz

Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
F +45 70 253316
wilo@wilo.dk

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6509780
F +372 6509781
info@wilo.ee

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
F +358 207401549
wilo@wilo.fi

France
WILO S.A.S.
78310 Coignières
T +33 1 30050930
F +33 1 34614959
info@wilo.fr

Great Britain
WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent
T +44 1283 523000
F +44 1283 523099
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
F +302 10 6248360
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
F +36 23 889599
wilo@wilo.hu

Ireland
WILO Engineering Ltd.
Limerick
T +353 61 227566
F +353 61 229017
sales@wilo.ie

Italy
WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
F +39 255303374
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
WILO Central Asia 
050002 Almaty
T +7 3272 785961
F +7 3272 785960
in.pak@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd. 
621-807 Gimhae
Gyeongnarn
T +82 55 3405809
F +82 55 3405885
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 7 145229
F +371 7 145566
mail@wilo.lv

Lebanon
WILO SALMSON 
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4 722280
F +961 4 722285
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T/F +370 2 236495
mail@wilo.lt 

Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2850410
F +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1948 RC Beverwijk
T +31 251 220844
F +31 251 225168
info@wilo.nl

Norway
WILO Norge AS
0901 Oslo
T +47 22 804570
F +47 22 804590
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
05-090 Raszyn
T +48 22 7026161
F +48 22 7026100
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T +351 22 2076900
F +351 22 2001469
bombas@wilo-salmson.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
041833 Bucharest
T +40 21 4600612
F +40 21 4600743
wilo@wilo.ro

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
F +7 495 7810691
wilo@orc.ru

Serbia
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2850410
F +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia
WILO Slovakia s.r.o.
82008 Bratislava 28
T +421 2 45520122
F +421 2 45246471
wilo@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
F +386 1 5838138
wilo.adriatic@wilo.si

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
F +34 91 8797101
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
F +46 470 727644
wilo@wilo.se

Switzerland
EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 8368020
F +41 61 8368021
info@emb-pumpen.ch

Turkey
WILO Pompa Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
34857 Istanbul
T +90 216 6610203
F +90 216 6610212
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
F +38 044 2011877
wilo@wilo.ua

USA
WILO-EMU LLC
Thomasville, Georgia
31758-7810
T +1 229 584 0098
F +1 229 584 0234
terry.rouse@wilo-emu.com

USA
WILO USA LLC 
Calgary, Alberta T2A5L4
T/F +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com



WILO AG
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.de
www.wilo.de

G1 Nord
WILO AG
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.de

G2 Ost
WILO AG
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.de

G3 Sachsen/Thüringen
WILO AG
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.de

G4 Südost
WILO AG
Vertriebsbüro München
Landshuter Straße 20
85716 Unterschleißheim
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.de

G5 Südwest
WILO AG
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.de

G6 Rhein-Main
WILO AG
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.de

G7 West
WILO AG
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.de

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO AG
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO AG
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126

Erreichbar Mo–Fr von 
7–17 Uhr. 
Wochenende und feiertags
9–14 Uhr elektronische
Bereitschaft mit 
Rückruf-Garantie!

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wien:
WILO Handelsgesellschaft mbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 5 07507-0
F +43 5 07507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 5 07507-0
F +43 5 07507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 5 07507-0
F +43 5 07507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 8368020
F +41 61 8368021

Standorte weiterer 
Tochtergesellschaften

Aserbaidschan, Belarus,
Belgien, Bulgarien, China,
Dänemark, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland,
Großbritannien, Irland, Italien,
Kanada, Kasachstan, Korea,
Kroatien, Lettland, Libanon,
Litauen, Montenegro,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Schweden, Serbien,
Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechien, Türkei,
Ukraine, Ungarn, USA

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.
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* 14 Cent pro Minute aus 
dem deutschen Festnetz 
der T-Com

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland


